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f           
   

   
 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  والستون بعد المائة الثانية السادسة (266)رقم  الجلسة

 
يددوا  2017/  2016للعدداا الجددامع  (266) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

 السددداعة  تمدداا وذلددف فددد   هددد 1438/ رجدددب  الموافدد ا 18/4/2017 الثالثددا 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 بالتعليم والطال ئون دداستاذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

 حوثدالعليا والباستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمدة المجتمدو وتنميدة البيئد  راهيمددادل التابعى ابددد/ ع0أ
 

  أعضا  اجمللس:
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 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ
 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  بدددددددددر د/ علدددددددددى علدددددددددى ا0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الويروسددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

 تغذيدد التغذيدد  وامددراء سددو  ال أسددتاذ متوددر  بقسددم
 

 د/ فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 الشددددرعى والسددددموا وااجددددرا ات البيطر ددددةأسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الطددددب 
 

 ألمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ متور  بقسم ا د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ

 

 قسدددم الكميدددا  الحيو ددد  وكميدددا  التغذيددد ورئددديس أسدددتاذ متودددر  
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 لشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددىد/ محمددددددددد ا0أ
 

 أسددتاذ متوددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اا ذيدد 
 

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واامدددراء المشدددترك 
 

  

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 الدددددددواج اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء 
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل والتلقددددي  ااصددددطناعى
 

 د/ فيدددددددددددوا حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددد  واامدددراء المعديددد  وااسدددماكئددديس قسدددم اامدددراء الباسدددتاذ ور 
 

 د/ عدددددادل عبدددددد الحدددددال  سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اا ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 ى اا ذيةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  د/ محمددد محمدددد محمد الج ار0أ

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 ى والسددددموا وااجددددرا ات البيطر دددد اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرع
 

 ةد/ عمددددرو عبدددددد الوتدددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددتاذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددح  واامدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك 
 

 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم اادو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددو  التغذيدددد 
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد الحضددددددددددددددددر  0أ
 

 م الباطندد  واامددراء المعديدد  وااسددماكاسددتاذ بقسدد
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 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر   د/ صددووت عبادة محمددد مرسى0أ
 د/ سدددددددددنا  سدددددددددالم  احمدددددددددد عدددددددددوء0أ

 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج 
 

 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والتحدددددير واا ددددع 
 

 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددد  واانسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 اسددتاذ بقسددم التوليددد والتناسددل والتلقددي  ااصددطناعى
 

  

 د/ وا  فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 ولوجيدداثاسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم البا
 

 سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم  /د
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الويروسددات
 

 د/ فاطمددد  مصدددطوى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم الباثولوجيددددددا اا لينيكيددددددة
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقاب  الصحي  على اا ذية
 م القبددددددانىمددددددنعيددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 مدر  بقسم الطب الشرعى والسموا وااجرا ات البيطر   ى الحوناو  ددد االوددد/محمود محم

  أعضا  من اخلااج

   محمددود مصددطوىد/ عددادل حسدداني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 مدددد/ محمد محمد جمع  سال

 
 
 

 هلي  دقدبال  ينقيب ااطبدددا  البيطر 
 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عسكر عبد اللطيفعددددد/ س

  واعتذا عن عدم احلض ا

 طوى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم اادو ددددددددددددددددددد 
 

 ى اا ذيةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  سالاد/ خدددالد ابراهيم ابددو الوت  0أ
 د/ إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 

 

 سددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اا لينيكدد ا
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
 

 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
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     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 أخصددددددددددددددددددائى  ددددددددددددددددددئون ادار ددددددددددددددددددة ثددددددددددددددددددانى                                                  
 

 

    - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قددد وقدد •
 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتور  ب أستاذ

متمنيدا  عميد الكليدة –نبيل ابو هيكل سيد أحمد السيد أ.د/ الجلسة افتت   •
  للسادة اعضدا  المجلس التوفي  والسداد

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (265رقدددددددم  ) لتصددددددددي  علدددددد  محضددددددر الجلسدددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2017 /2/4بتار خ 

 المصادقة  : رااالق      
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 20/4/2017 المنعقدة بتار خ      

 
النظدر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ ا  سددعيد : ع ضوامل -2

دو  الثالدددب ببرندددام  تميددد  صدددحة والمقيددددة بالكلددددية بالمستددد -ر ي  طايدددل
والدددذ  تلدددتمس فيددد  قبدددول  2016/2017وسدددالم  الغدددذا  للعددداا الجدددامعى 

تدم ا ع  ادا  امتحان الميد ترا وتم عرلدها علدى القومسديون الطبدى و عذره
  10/4/2017حتى  29/3/2017قبول عذرها ع  الوترة م  

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 بعد سداد المصروفات المستحقة الموافقة   القراا        
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مدددذكرة  دددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقددددا مددد  الطالبدددة/ ندددد  النظدددر فدددى :  عامل ضووو -3

ورقدددددة  الحامسدددددة للعددددداا الجدددددامعى عبدالسدددددالا السددددديد والمقيددددددة بالكليدددددة بال
 4/3/2017والتددى تلددتمس فيدد  قبددول عددذرها عدد  الوتددرة مدد   2016/2017
 . 27/3/2017حتى 

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة   القراا        

 
مذكرة  دئون الطدالب بشدأن الطلدب المقدددددا مد  الطالبدة/نوران احمدد  النظر فى: عامل ض -4

بالكليدددة بالورقدددة ااولدددى للعددداا الجدددامعى  كمدددال عبددددالوهاب والمقدددديدةمحمدددد 
) والحاصددلة علددى الدبلومددة اامر كيدددة( والتددى تلددتمس فيددد   2016/2017
وذلدف لدورود ملوهدا بتدار خ  2016/2017عذرها ع  العاا الجدامعى  قبول 
 م  مكتب التنسي  الرئيسى 10/4/2017
 بالقاهرة) عذر قهر ( .       

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   القراا         

مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن النظدر فدى الطلدب المقددا مد  الطالدب/ النظر فدى :  عامل ض -5
بالورقددة الثانيددة للعدداا  محمددد حسددي  حلمددى عبدددالعال محمددد والمقيددد بالكليددة

رة مددد  والدددذ  يلدددتمس فيددد  قبدددول عدددذر  عددد  الوتددد 2016/2017الجدددامعى 
 5/4/2017حتى  5/3/2017

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة   القراا        
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 ددئون الطددالب بشددأن تعددديل بعددض نتددائ  طددالب الورقدد   النظددر فددى مددذكرة:  عامل ضوو -6
واامددرمعروء علدى سديادتكم نحدو 2016/2017الحامسة للعاا الجدامعى  

علددى اعددادة  19/2/2017 خ ( بتددار 263تعددديل قددرار مجلددس الكليددة رقددم )
بددددا مددد  دور  2017المدددواد سدددالو  الدددذكر تحلودددات دور مدددايو  امتحدددانهم
 . 2017سبتمبر 

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة   القراا        

 
مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن النظدر فدى الطلدب المقددا مد  الطالدب/ النظر فدى :  عامل ض -7

حم   عبان عبدالحميد والمقيد بالمستو  الثالب ببرندام  تميد  صدحة عبدالر 
والذ  يلتمس في  قبول عدذر   2016/2017وسالم  الغذا  للعاا الجامعى 

امتحددان الميددد تددرا والحددان بامتحددان مددادة )اادو ددة( فددى الوتددرة مدد   عدد 
 . 6/4/2017حتى  3/4/2017
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة   القراا        

الدب/ مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن النظدر فدى الطلدب المقددا مد  الط النظر فدى : عامل ض -8
ديد بالمسدتو  الثالدب ببرندام  تميد  صدحة احمدد محمدد فتحدى عولدي  والمقد

والذ  يلتمس في  قبول عدذر   2016/2017وسالم  الغذا  للعاا الجامعى 
امتحددان مددادة )اادو ددة( فددى الوتددرة مدد  امتحددان الميددد تددرا والحددان ب عدد 
 .  6/4/2017حتى 3/4/2017
 وقرار اللجنة الموافقة                   

  الموافقة  القراا         
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 الدااسات العليا جلنة -2

 20/4/2017واملمتدة بتاريخ  2017 /4 /15املنعقدة بتاريخ                       

يددد والتناسددل والتلقددي  ااصددطناع  مجلددس قسددم التول النظددر فدد  موافقددة : عامل ضوو -9
علدددد  كددددل مدددد  : التقددددار ر الورديددددة  15/4/2017بالكليددددة بتددددار خ 

الحاصدة الددكتورا  لرسدالة والتقر ر الجماع   للجنة المناقشدة والحكدم 
د المسجل م  الحدار    احمد منير فهمى محمد الرو  ب/ 0طبالطالب 
الوادة وأمرالها والتلقدي   ف  مادة التحصص/ 23/4/2012بتار خ 

 وعنوانها :     ,  ، للمناقشة والحكمااصطناع  
 بعض الدراسات ع  ااخصاب المعمل  ف  الجامو                    

Some Studies on Invitro Fertilization in Buffaloes 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
        د/ عادل عطي  سعد 0د أ1

أسدتاذ التوليددد والتناسدل والتلقددي  ااصددطناع   بكليدة الطددب البيطددر       
 جامعة / القاهرة

 د/ كمال كمال المتول   طا   0د أ2
أسدتاذ التوليددد والتناسدل والتلقددي  ااصددطناع   بكليدة الطددب البيطددر       

 جامعة / ااسكندر  
 د/ سام  معوء محمد  عبل   0د أ3
ليد والتناسل والتلقي  ااصدطناع   ورئديس القسدم بالكليدة أستاذ التو      

 )مشرفا(
 د/ مجدي رمضان بدر    0د أ4

أسددددتاذ التوليددددد والتناسددددل والتلقددددي  ااصددددطناع   بمعهددددد بحددددوث       
 تناسليات الهرا)مشرفا(

 د/ عبدالمنعم منتصر محمود       0د أ5
 الكلية )مشرفا(أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع   ب     

 د على أن يكون الثالب والرابو والحامس معا بصوت واحد.
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التوصدية بمدن  درجدة دكتدورا  الولسدوة فد  العلدوا الطبيدة : اللجنةقدرار و    
  للطالدب  الدوادة وأمرالدها والتلقدي  ااصدطناع البيطر ة  تحصدص   

المددذكور فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموافقددة 
 جلس القسم م

 الموافقة     القراا     
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقاب  الصحي  على اا ذي  بالكلية    :امل ض ع-10
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  11/4/2017بتار خ 

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاصة بالطالب 
د المسجل م  الحار  بتار خ  محمودايهاب احمد محمد حسي  ب/ 0ط
الرقابة الصحية على اللحوا ف  مادة التحصص/  9/10/2013

   ، وعنوانها : ومنتجاتها
 الصوة الميكرو يولوجية لبعض منتجات اللحوا المصر ة المطبوخة                

Microbiological profile of some Egyptian cooked meat products 

 ة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :د وكانت لجن
 د/ محمد محمد طلعت عرف         0د أ1

بكلية الطب  الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ      
 البيطر  جامعة / القاهر  

 د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالا      0د أ2
 بكلية  الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ      
 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار  0د أ3
 بالكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ      
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري      0د أ4
 أستاذ ورئيس قسم الصحة والمراء المشتركة بالكلية)مشرفا(     

 د على أن يكون الثالب والرابو معا بصوت واحد.
صددددية بمددددن  درجددددة الماجسددددتير فدددد  العلددددوا الطبيددددة التو : اللجنددددةرار وق

البيطر ة  تحصص   الرقاب  الصحي  على اللحدوا ومنتجاتهدا   للطالدب 
المددذكور فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموافقددة 

 مجلس القسم 
 الموافقة     القراا       
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مددراء المعديددة النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم اامددراء الباطنددة واا :امل ضوو ع-11
علددد  كدددل مددد  : التقدددار ر  11/4/2017وااسدددماك  بالكليدددة بتدددار خ 

الوردية والتقر ر الجماع   للجندة المناقشدة والحكدم لرسددالة الماجسدتير 
د وافددد ليبدد   ندداج  موسددى عبدددالرحيم فددر ب/ 0طبالطالددب الحاصددة 

فددد  مدددادة التحصدددص/  28/10/2014الجنسدددية والمسدددجل  بتدددار خ 
 وعنوانها :    ورعايتها ، أمراء ااسماك

 دراسة على مرء الوليكسى با تر كولمنار س فى اسماك المياة العذبة
Study on Flexibacter columnaris disease in fresh water fish 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ طلعت طلعت سعد       0د أ1

هددا بكليددة الطددب البيطددر  جامعددة / أسددتاذ امددراء ااسددماك ورعايت     
 ااسكندر   

 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ2
 أستاذ الكيميا  الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ فيوا حس   ك         0د أ3

 أستاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وااسماك  بالكلية )مشرفا(    
 ان  هران عبدالحميد احمد    د د/ ايم4
 أستاذ مساعد امراء ااسماك ورعايتها بالكلية )مشرفا(    

 د على أن يكون الثالب والرابو معا بصوت واحد.
: التوصددية بمددن  درجددة الماجسددتير فدد  العلددوا الطبيددة البيطر ددة  اللجنددةرار وق

ل تحصص   أمراء ااسماك ورعايتها   للطالب المذكور ف  لو  توصية ك
 م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 

 الموافقة    القراا       

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم اامراء الباطنة واامراء المعدية   :امل ض ع-12
عل  كل م  : التقار ر  11/4/2017وااسماك  بالكلية بتار خ 

ة الماجستير الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدال
م  ة د المسجل وفا  فالل عبد المجيد علىب/ 0ط ةبالطالبالحاصة 
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ف  مادة التحصص/ أمراء ااسماك  28/10/2014الحار   بتار خ 
 وعنوانها :        ورعايتها ،

 بعض الدراسات على البرو يوتيف ف  بعض اسماك الميا  العذبة                     
Some studies on probiotics in some fresh-water fish 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ نادية بسيون  محووظ       0د أ1

أستاذ امراء ااسماك ورعايتها بكلية الطب البيطر  جامعة /      
  ور الشيخ

 د/ عادل حساني  محمود     0د أ2
معهد بحوث  رئيس بحوث ومدير معمل المنصورة  الورع /     

 الصحة الحيوانية 
 د/ فيوا حس   ك          0د أ3

 أستاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وااسماك  بالكلية )مشرفا(     
 د د/ نيوي  كامل عبدالحال           4
 أستاذ مساعد امراء ااسماك ورعايتها بالكلية )مشرفا(     

 بصوت واحد. د على أن يكون الثالب والرابو معا
: التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوا الطبية البيطر ة  اللجنةرار وق

تحصص   أمراء ااسماك ورعايتها   للطالبة المذكورة ف  لو  توصية 
  ل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 

 الموافقة    القراا        
 12/4/2017بالكليدة بتدار خ  لطويليداتاالنظر ف  موافقة مجلس قسم  :امل ض ع-13

علدد  كددل مدد  : التقددار ر الورديددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة المناقشددة 
ب/ السديد نبيدل السديد 0بالطالدب طوالحكم لرسدالة الماجسدتير الحاصدة 

فددد  مدددادة   22/4/2014بتدددار خ د المعيدددد بالقسدددم والمسدددجل  االوددى
  :وعنوانها ,  الطويلياتالتحصص/ 

 دراسات على الطويليات الت  تصيب حيوانات الم رعة بمحافظة الدقهلية                   
Studies on Parasites Infecting Farm Animals in Dakahlia Province 
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 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ احمد ابراهيم ابراهيم بدوي   0د أ1
 طب بيطر / جامعة ال قا   أستاذ ورئيس قسم الطويليات ب     
 د/ صالى عثمان احمد ابوالوفا    0د أ2
 أستاذ ورئيس قسم الطويليات بالكلية )مشرفا(     
 د د/ مصطوى عبدالسالا احمد العر    3
 أستاذ مساعد الطويليات بالكلية      
طر ددة  التوصددية بمددن  درجددة الماجسددتير فدد  العلددوا الطبيددة البيقدددرار: و                   

تحصص   الطويليات   للطالب المذكور ف  لو  توصية كل م  لجندة 
 المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 

 الموافقة     القراا     

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي   بالكلية   : عامل ض -14
التقر ر الجماع   عل  كل م  : التقار ر الوردية و  12/4/2017بتار خ 

عبير ب/0الماجستير الحاصة بالطالب  ط للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
عاطف محمود احمد  عالن ، المسجلة م  الحار  بتار خ 

ف  مادة التحصص/ الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي ،  16/10/2012
          وعنوانها :

 ى تصلب الشرايي  فى الوئرانتأثير المور نجا أوليويرا عل                 
Effect of moringa olifera on atherosclerosis in rats 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ يوسف محمد على مصطوى       0د أ1

 استاذ متور  الكيميا  الحيو   بطب بيطر  جامعة / ال قا          
           د / جهاد رمضان محمد السيد0د أ2
 استاذ الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي        
 د/ السعيد الشر ينى السعيد    0د أ3
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 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي  )مشرفا(      
التوصية بمن  درجدة الماجسدتير فد  العلدوا الطبيدة البيطر دة  : اللجنةقدرار و 

الحيو ة وكيميا  التغذية   للطالب  المذكور  ف  لدو  تحصص   الكيميا  
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم

 الموافقة       القراا  
 
علد   12/4/2017بالكليدة بتدار خ  اادو د النظر ف  موافقة مجلدس قسدم   عامل ض 15

قشددة والحكددم  ددل مدد  : التقددار ر الورديددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة المنا
 مراا على موسى عبدالوتاى عدامر ب/0الماجستير الحاصة بالطالب  طلرسدالة 

فددددد  مدددددادة التحصدددددص/   22/4/2014بتدددددار خ دددددد المسدددددجلة مددددد  الحدددددار  
 لوارما ولوجيا ، وعنوانها :  ا

 دراسات فارما ولوجية على السيوكينوا واألسبيراميسي   ف  الوئران
Pharmacological Studies on cefquinome and spiramycin in Rats 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ كمال احمد الشاذل      0د أ1

 استاذ ورئيس قسم اادو ة  بطب بيطر / جامعة كور الشيخ     
 د/ وليد فتح  خليل   0د أ2

 استاذ ورئيس قسم اادو ة  بطب بيطر / جامعة قناة السو س     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر   0د أ3
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
: التوصدددية بمدددن  درجدددة الماجسدددتير فددد  العلدددوا الطبيدددة البيطر دددة  اللجندددةرار وق

تحصددص   الوارما ولوجيددا   للطالبدد  المددذكور  فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة 
 الة ليصب  :المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم مو تحديد عنوان الرس

 
دراسات فارما ولوجية على السيوكينوا وااسيبراميسدي  أثندا  عدال  االتهداب   

  الرئوي المحدث معمليا ف  الوئران
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Pharmacological Studies on Cefquinome and Spiramycin during 

treatment of experimentally induced pneumonia in rats 
  الموافقة       القراا

 
  

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميدا  التغذيد   بالكليدة : عامل ض -16
علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة الماجسددددتير  12/4/2017بتددددار خ 

المسدجلة  د فاطم  حس  الغر ب محمدد ناصدرب/ 0الحاصة بالطالبة ط
فددد  مدددادة التحصدددص/ الكيميدددا   14/4/2015مددد  الحدددار  بتدددار خ 

 يا  التغذي   ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : الحيو   وكيم
 تأثير بذور الكتان على دهون الدا وتصلب الشرايي  ف  األرانب

Effects of Flaxseed on Serum Lipids and Atherosclerosis in Rabbits 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د  د/ السعيد الشر ينى السعي0د أ1

 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي        
 د/ فات   هران محمد ابراهيم        0د أ2
 استاذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا  جامعة / ال قا         
 د/ جهاد رمضان محمد السيد        0د أ3
 ليا والبحوث )مشرفا(أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات الع    

 الموافقة   : اللجنة قرار و                 
 الموافقة    القراا      

 

  التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع النظر ف  موافقة مجلس قسم : عامل ض -17
عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير  7/4/2017بالكلية بتار خ 

المسجلة  د ى السيد  ر فايمان عوء فهمب/ 0الحاصة بالطالبة ط
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الوادة ف  مادة التحصص/  28/10/2014م  الحار  بتار خ 
 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : وأمرالها والتلقي  ااصطناع  

 تأثير تثبيط الكا  بسي  ب فى بو ضات الجامو  على قدرتها على النمو
Effect of cathepsin B inhibition in buffalo oocytes on subsequent 

developmental competence 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ حس  على حلم  منصور   0د أ1

استاذ التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع  المتور   بطب بيطري/      
 ال قا   

 د/ عبد المنعم منتصر محمود     0د أ2
 ناسل والتلقي  ااصطناع  بالكليةاستاذ التوليد والت     
 د/ سام  معوء محمد  عبل     0د أ3

أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع       
 بالكلية)مشرفا(

 د/ مجدي رمضان بدر       0د أ4
أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع   بمعهد تناسليات      

 اللهرا)مشرفا(
 ن الثالب والرابو معا بصوت واحدد على أن يكو

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة  القراا          

 
  التوليددد والتناسدل والتلقدي  ااصددطناع النظدر فدد  موافقدة مجلدس قسدم : عامل ضو -18

علدد  تقر ددر الصددالحية لرسددالة الماجسددتير  7/4/2017بالكليددة بتددار خ 
المعيدددة  د  دديما  ابددراهيم عبددد  ابددراهيم رخددا ب/0الحاصددة بالطالبددة ط

الددوادة فدد  مددادة التحصددص/  14/4/2015لمسددجلة بتددار خ بالقسددم وا
 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : وأمرالها والتلقي  ااصطناع  
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 بعض الدراسات على تحسي  قدرة البو ضات واألجن  على النمو فى الجامو 
Some studies on improving the developmental competence of 

buffalo oocytes and their preimplantation embryonic development 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ رفعت صبح  احمد رجب    0د أ1

 استاذ التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع  المتور   بطب بيطري/ القاهرة     
 د/ عبد المنعم منتصر محمود   0أ د2

 استاذ التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع  بالكلية     
 د/ سام  معوء محمد  عبل   0د أ3

 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع   بالكلية)مشرفا(     
 د/ مجدي رمضان بدر   0د أ4

 صطناع   بمعهد تناسليات اللهرا)مشرفا(أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  اا    
 د على أن يكون الثالب والرابو معا بصوت واحد

 الموافقة   : اللجنة قرار و                   
 الموافقة   القراا        
 12/4/2017 بالكلية بتار خالطويليات   النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ض ع-19

باسم  /ب0طالحاصة بالطالب  را الدكتو عل   تقر ر الصالحية لرسالة 
بتار خ المسجل بالقسم و  د المدر  المساعد محمد محمد المشمش 

للمناقشة والحكم ، الطويليات، ف  مادة التحصص/  23/4/2012
 : وعنوانها

استحداا البيولوجيا الج  ئية ف  تصنيف أنواع المتكيسات العضلية الت                 
 تصيب األ ناا

Molecular Characterization of Sarcocystis Species in Sheep 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                 

 د/ محمود عبدالنب  عمر الصيو   0د أ1
 أستاذ الطويليات المتور   بطب بيطر / جامعة كور الشيخ     
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 د/ يحيى  كر ا خير  عطيوى   0د أ2
 تاذ الطويليات المتور   بطب بيطر / جامعة ااسكندر  أس   
 د/ صالى عثمان احمد ابوالوفا    0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم الطويليات بالكلية )مشرفا(    
 الموافقة   :  اللجنةرار قو                    

 الموافقة  القراا           
بالكليددة بتددار خ  اا لينيكيددةالباثولوجيددا : النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم امل ضوو ع-20

علددد   تقر دددر الصدددالحية لرسدددالة الماجسدددتير الحاصدددة  6/4/2017
د المسددجلة   دديما  ع الرجددال محمددد العولددى ابددراهيمب/ 0بالطالبددة ط

الباثولوجيددا فدد  مدادة التحصدص/  9/10/2013مد  الحدار   بتدار خ 
 ، وعنوانها :  ، للمناقشة والحكم اا لينيكية

ة فدد  تحسددي  مناعددة ااسددماك التدد  تعددي  فدد  دور مضددادات األ سددد
 الميا  الملوثة

The Role of Antioxidant Agents in Improving Immunity of Fishs 

Live in Polluted Water 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ نار مان محمد ادر س     0د أ1
 بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا      نيكيةالباثولوجيا اا ليأستاذ      
 د/ خالد محمد مصطوى 0د أ2

 بكلية الطب البيطر  جامعة / بنها الباثولوجيا اا لينيكيةأستاذ ورئيس قسم      
 د/ اسام  على محمد عبد     0د أ3

بكليدة الطدب البيطدر  جامعدة /  الباثولوجيدا اا لينيكيدةأستاذ أستاذ      
 سو س)مشرفا(قناة ال

 د/ مصطوى عبدالوهاب موسى   0د أ4
أسدددتاذ تناسدددل وتودددر خ ااسدددماك بالمعهدددد القدددوم  لعلدددوا البحدددار      

 والمصايد )مشرفا(
 د د/ انج  فكري محمد حس  ر ش     5
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أسدددتاذ مسددداعد الباثولوجيدددا اا لينيكيدددة وقدددائم بعمدددل رئددديس القسدددم     
 بالكلية )مشرفا(

 لرابو والحامس معا بصوت واحد.د على أن يكون الثالب وا
 الموافقة   : اللجنة قرار و                    

 الموافقة    القراا       
 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية امل ض ع-21
عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير  11/4/2017بتار خ 

د المسجلة م  الحار    مد لطوى حبيبعبير احب/ 0الحاصة بالطالبة ط
الرقابة الصحية على ف  مادة التحصص/  9/10/2013بتار خ 

 ، وعنوانها :  ، للمناقشة والحكم ومنتجاتها لباناأل 
 تواجد اا واي ف  الحليب و عض منتجات 

Prevalence of E.Coli in Milk and Some Dairy Products 

 لمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراى تشكيل لجنة الحكم وا
 د/ صبري درو   مرجان     0د أ1

بكليدددة الطدددب  ومنتجاتهدددا لبدددانالرقابدددة الصدددحية علدددى األ أسدددتاذ       
 البيطر  جامعة / القاهرة  

 د/ محمد الشر ين  السيد على   0د أ2
 المتور  بالكلية  ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ      
 عبد  محمد عبد  العشماوي  د/ مها 0د أ3

 بالكلية )مشرفا( ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ      
 الموافقة   : اللجنة قرار و                  

 الموافقة  القراا        
 

عل    9/4/2017بالكلية بتار خ   دو ةالنظر ف  موافقة مجلس قسم اا:امل ض ع-22
لرسدددالة الددددكتورا  الحاصدددة بالطالبدددة  لدراسدددي  للحلقددد  االتقر دددر العلمددد  
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د  المددر   المسداعد بالقسدم  اسما  ع ت ابراهيم محمد الصيادب/ 0ط
 فد  مدادة التحصدص/ الوارما ولوجيدا ، 23/4/2012والمسجلة بتار خ 

 وعنوانها : 
 دراسات فارما ولوجية مناعية على التيلميكوسي  والسو راميون ف  الدجا 

Immuno-Pharmacological Studies on Tilmicosin and Super-

Immune® in Chicken 

 د اجتمعت اللجنة المشكلة عل  النحو التال  : 
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد     0د أ1

 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلي      
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0د أ2

 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
 د/ عبدالهادي محمد احمد عرم  0د أ3

 أستاذ التغذية المتور  بالكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0د أ2

 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ محمد جبر السيد جبر        0د أ5

 أستاذ اادو ة بالكلية ) مشرفا(     
 يم محمد ابراهيم    د/ طاري ابراه0د أ6
 أستاذ ورئيس قسم التغذية بالكلية     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ7

 أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية     
د بعد مناقشة الطالبة تبدي  المامهدا بالحطدة البحثيدة التوصدية باسدتكمال 

 التسجيل .خطة بحب رسالت  طبقل لما هو مدون باستمارة 
 الموافقة   : اللجنة قرار و                   

 الموافقة   القراا         
 

 بالكلية بتار خالنظر ف  موافقة مجلس قسم الوسيولوجيا  : عامل ض-23
لرسالة  للحلق  الدراسي  عل   التقر ر العلم   18/4/2017
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صوا  محمد السيد محمد سيد ب/ 0الدكتورا  الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة  22/4/2014د  المسجلة م  الحار  بتار خ  احمد

 وعنوانها :  التحصص/ الوسيولوجيا ،
التغيرات الوسيولوجية والبيوكيميائية بعد حق  ااسترو دات البنا   فى 

 ذكور اارانب البالغة ومتبقياتها فى اللحوا 
  Physiological and biochemical changes after injection of anabolic 

steroid in mature male rabbits and their residues in meats   
 د اجتمعت اللجنة المشكلة عل  النحو التال  :

 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد   0د أ1
 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلي      
 د/ فهيم البه  السيد وحي        0د أ2

 ر  بالكليةأستاذ الوسيولوجيا المتو     
 د/ سامى معوء محمد  عبل      0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع  بالكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد      0د أ4

 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار 0د أ5
 اذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها بالكليةأست     
 د د/ يوسف يحيى عوء الصعيدي     6

 أستاذ مساعد الوسيولوجيا بالكلية    
 د د/ وا  فكري حس  عبدالوهاب      7

 أستاذ مساعد الباثولوجيا وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية    
 

بحثية الحاصة د وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومستويض للحطة ال
برسالتها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء توصيل  ع  
تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سينوذ وف  النتائ  الت  توصلت اليها وف  مجال تحصصها 
بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت الي   مو 

مال خطة بحب رسالتها طبقا لما هو مدون باستمارة التوصية باستك
 التسجيل مو تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو التال : 
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التغيرات الوسيولوجية والبيوكيميائية بعد حق  ااسترو د البنا  
 البولدينون فى ذكور اارانب البالغة ومتبقياتها فى اللحوا

  Physiological and biochemical changes after injection of anabolic 

steroid Boldenone in mature male rabbits and their residues in meat   
 الموافقة   : اللجنة قرار و                   

 الموافقة  القراا         
 

بالكليددة بتددار خ   الباثولوجيددا اا لينيكيددةالنظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :امل ضوو ع-24
عل   تشدكيل الحلقد  الدراسدي   لرسدالة الددكتورا  الحاصدة  6/4/2017

 مد  الحدار  د  المسدجلة هب  أبو سر و على أحمدد  د  ب/ 0بالطالبة ط
 ،الباثولوجيدددا اا لينيكيدددةفددد  مدددادة التحصدددص/  23/4/2012بتدددار خ 

 وعنوانها : 
ت دراسددات باثولوجيددة ا لينيكيددة علددى التدداثير المندداعى النددات  عدد  التسددمم بالمبيدددا

 الحشر   والدور الوقائى الافات العالئ  فى اسماك البلطى النيلى
Clinicopathological Studies on Immunotoxicity of Pesticides and the 

Protective Role of Feed Supplement in Nile Tilapia Oreochromis niloticus    

 د واقتراى تشكيل اللجنة عل  النحو التال  : 
 جهاد رمضان محمد السيد       /د0د أ1

 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ فيوا حس   ك  محمد         0د أ2
 أستاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وااسماك بالكلية     
 د/ ممدوى محمد أبو المجد      0د أ3

 رع  والسموا وااجرا ات البيطر ة بالكليةأستاذ ورئيس قسم الطب الش     
 د د/ فاطمة مصطوى عبد الحميد    4

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اا لينيكية بالكلية      
 د/ اسام  على محمد عبد   0د أ5

 بكليدة الطدب البيطدر  جامعدة /  الباثولوجيدا اا لينيكيدةأستاذ أستاذ      
 قناة السو س)مشرفا(

 كري محمد حس  ر ش   د د/ انج  ف6
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أسددتاذ مسدداعد الباثولوجيددا اا لينيكيددة وقددائم بعمددل رئدديس القسددم       
 بالكلية )مشرفا(

 د د/ ايمان  هران عبدالحميد احمد     7
 أستاذ مساعد أمراء ااسماك ورعايتها بالكلية)مشرفا(     

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 افقةالمو  القراا         
 

بالكليدددة بتدددار خ   مدددراء الددددواج االنظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم : عامل ضووو-25
عل   تشكيل الحلق  الدراسي   لرسالة الدكتورا  الحاصدة  15/4/2017

بتدار خ  مد  الحدار  د  المسدجلة منال على محمد حبا  ب/ 0بالطالبة ط
 ، امدددددراء الددددددواج  وااراندددددبفددددد  مدددددادة التحصدددددص/  9/10/2013

 : وعنوانها 
الحمايدد  الشددامل  بددي  المعدد وات الحقليددة الحديثددة واللقاحددات المحتلوددة 

 لمرء النيوكاسل
Cross protection between recent field isolates and different vaccines 

of Newcastle disease 

 د واقتراى تشكيل اللجنة عل  النحو التال  : 
 د/ على على ابراهيم القناوي 0د أ1

 أستاذ الويرولوجيا المتور  بالكلية      
 د/ محمد عبدالع    لبد    0د أ2
 أستاذ امراء الدواج   بكلية الطب البيطر  جامعة/ ال قا    )مشرفا(      
 د/ منى محر  على           0د أ3

 رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدق )مشرفا(     
 د/ كامل ابراهيم محمود ابوالع ا0د أ4
 أستاذ أمراء الدواج  ورئيس القسم بالكلية)مشرفا(      
 د/ سنا  سالم  احمد عوء   0د أ5
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 أستاذ أمراء الدواج  بالكلية       
 د د/ عبدالوتاى حمدي عبدالوتاى العدل  6
 أستاذ مساعد أمراء الدواج  بالكلية     
 الموافقة   : اللجنة قرار و                   

 الموافقة   القراا        
اامراء الباطنة واامراء المعدية : النظر ف  موافقة مجلس قسم امل ض ع-26

الطلب المقدا م  السيد  عل  3/4/2017بالكلية بتار خ   وااسماك
د/ صبري احمد الحضري نصار د استاذ اامراء الباطنة بالكلية 0أ

ا  كمال ب/ ال هر 0والذي يلتمس في  بوت  قناة علمية لمتابعة السيدة ط
الطنطاوي د عضو بعثة اا راف المشترك بجامعة هوكايدو باليابان 

د/ عماد السيد أحمد 0وذلف بنا ا على ااعتذار المقدا م  السيد أ
 .يونس لظروف اعارتة الى دولة الكو ت

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة   القراا       
 
اامراء الباطنة واامراء المعدية افقة مجلس قسم : النظر ف  مو امل ض ع-27

السيد ااعتذار المقدا م   عل  2/4/2017بالكلية بتار خ   وااسماك
 د أستاذ اامراء المعدية بالكلية والمعار د/ عماد السيد أحمد يونس0أ

وتعديل لجان اا راف الحاصة بطالب الدراسات العليا  الى دولة الكو ت
الماجستير والدكتورا  ف  مادة التحصص/ األمراء  المسجلي  لدرجتى

 المعدية ، وذلف على النحو التال :
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 لجنة اا راف بعد التعديل لجنة اا راف قبل التعديل الدرجة اسم الطالب ا
1 

جهاد ابراهيم عبدالستار 
 ماجستير عبدالوهاب

د/ أمني  فكري حس  0أ
 بدو  

د/ عماد السيد أحمد 0أ
 يونس

 محمد عطو  د/ سمر مجدي

د/ محمد ابراهيم عيسى 0أ
  رف الدي 

د/ أمني  فكري حس  0أ
 بدو  

 د/ سمر مجدي محمد عطو 
حيدر ابراهيم عوء  2

 ماجستير ابوصال 
د/ عماد السيد أحمد 0أ

 يونس
 د/ محمد احمد احمد سعد0أ

 د/ سمر مجدي محمد عطو 

 د/ محمد احمد احمد سعد0أ
د/ ياسر فتح  اسماعيل 

 الناقر
 ر مجدي محمد عطو د/ سم

3 

 ماجستير رامى فؤاد نجيب  بر ال

د/ عماد السيد أحمد 0أ
 يونس

د/ محمد مصباى 0أ
 الديسطى 

د/محمد عبدالنعيم 
 عبداللطيف البسكاوي 

د/ محمد ابراهيم عيسى 0أ
  رف الدي 

د/ محمد مصباى 0أ
 الديسطى 

د/محمد عبدالنعيم 
 عبداللطيف البسكاوي 

4 
 ماجستير  منار محمد  كر ا الصعيد

د/ عماد السيد أحمد 0أ
 يونس

 د/ سمر مجدي محمد عطو 

د/ محمد ابراهيم عيسى 0أ
  رف الدي 

د/ صبري أحمد الحضري 0أ
 نصار 

 د/ سمر مجدي محمد عطو 
5 

هاجر طلعت ابوالوتوى 
 ماجستير ابراهيم

د/ عماد السيد أحمد 0أ
 يونس

د/ محمد مصباى 0أ
 الديسطى 

 د/ سمر مجدي محمد عطو 

محمد ابراهيم عيسى  /د0أ
  رف الدي 

د/ محمد مصباى 0أ
 الديسطى 

 د/ سمر مجدي محمد عطو 
احمد محمد عهد  عطي   6

 على
 دكتورا 

د/ عماد السيد أحمد 0أ
 يونس

 د/ صبري أحمد الحضري 0أ
 د/ عادل السيد أمي 0أ

د/ محمد ابراهيم عيسى 0أ
  رف الدي 

 د/ صبري أحمد الحضري 0أ
 ي د/ عادل السيد أم0أ

 

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة     القراا     

 
عل  تعديل  9/4/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم اادو ة بالكلية بتار خ : امل ض ع-28

ماجستير لجان اا راف الحاصة بطالب الدراسات العليا المسجلي  لدرجة ال
 حو التال :وذلف على النف  مادة التحصص/ األدو ة،

لجنة اا راف بعد لجنة اا راف قبل  اسم الطالب ا
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 التعديل التعديل
مير  عبدالناصر عبدالمنعم ا 1

 محمد

مجدي صالى مصطوى د/ 0أ
 عامر
عبدالوتاى حمدي عبدالوتاى د/ 

  العدل
ر هاا احمد عبدالوتاى د/

 الشافع 

  د/ السيد احمد عبدالع   0أ
ر ا أحمد عبدالجليل أحمد د/ 
 طاي ال

 اينا  عادل رجب جميل 2
مجدي صالى مصطوى د/ 0أ

 عامر
ر ا أحمد عبدالجليل أحمد د/ 

 الطاي 

 محمد حس  خيري د/ 0أ
ر ا أحمد عبدالجليل أحمد د/ 

 الطاي 
نهى محمود السيد رمضان  3

 الرف 

مجدي صالى مصطوى د/ 0أ
 عامر

  جيهان نبيل جادد/ 0أ
ر ا أحمد عبدالجليل أحمد د/ 

 الطاي 

  جيهان نبيل جاد /د0أ
ر ا أحمد عبدالجليل أحمد د/ 

 الطاي 
 

 الموافقة   : اللجنة قرار و                 
 الموافقة   القراا      
اامراء الباطنة واامراء المعدية النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-29

تعديل لجنة اا راف  عل  11/4/2017بالكلية بتار خ   وااسماك
امين  محمد حم   ابراهيم ب/ 0بالطالبة طة الماجستير الحاصة لرسال
ف  مادة التحصص/  22/4/2014بتار خ  م  الحار  المسجلة  جالل 

، وذلف برفو اسم السيدة د/ ايمان  هران امراء ااسماك ورعايتها
عبدالحميد احمد د استاذ مساعد أمراء ااسماك ورعايتها بالكلية 

عال  الدي  عبد المعطى عيسى د استاذ امراء  د/0السيد أوإلافة أسم 
ااسماك بطب بيطر  جامعة القاهرة ، لتصب  لجنة اا راف على النحو 

 التال  :
 الوظيوة أسم العضو ا
استاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة  د/ فيوا حس   ك  محمد0أ 1
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 والمعدية وااسماك بالكلية  رئيس  
عال  الدي  عبد د/ 0أ 2

 عيسى المعطى

استاذ امراء ااسماك بطب 
 بيطر  جامعة القاهرة

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة   القراا       
 

قسم الرقاب  الصحي  على اا ذي  بالكلية : النظر ف  موافقة مجلس امل ض ع-30
رسالة تعديل  ير جوهري لعنوان  عل  11/4/2017بتار خ 

د المسجل  محمود احمد محمد احمدب/ 0صة بالطالب طالماجستير الحا
الرقابة الصحية ف  مادة التحصص/  22/4/2014م  الحار  بتار خ 

 على النحو التال :وذلف ،  ومنتجاتها لحواعلى ال
 العنوان قبل التعديل:                

 مد  وجود السالمونيال ف  لحوا اإلبل وتوصيوها جينيا
Prevalence and molecular characterization of Salmonella in camel meat 

 :العنوان بعد التعديل
 بعض ميكرو ات التسمم الغذائى فى لحوا اارانبمد  وجود       

Prevalence of some foodborne pathogens in rabbit meat 
 الموافقة   : اللجنة قرار و                 

 الموافقة     القراا     
اامددراء الباطنددة واامددراء المعديددة قسددم النظددر فدد  موافقددة مجلددس  مل ضوو عا-31

مدددد التسدددجيل لدرجدددة   علددد  2/4/2017بالكليدددة بتدددار خ   وااسدددماك
د   ايمددددان السدددديد السدددديد السددددعيد سددددماح ب/ 0الماجسددددتير للطالددددب ط

فددد  مدددادة التحصدددص/  16/4/2013مددد  الحدددار   بتدددار خ  ةالمسدددجل



 

 
 
-26- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 4/ 18املوافق    الثالثاء يوم  ( 264) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 16/4/2017عدداا خددامس اعتبددارا مدد   ، وذلددف لمدددةاامددراء الباطنددة 
 انها  الج   العمل  وكتابة الرسالة. 15/4/2018حتى 

 الموافقة   : اللجنة قرار و                   
 الموافقة   القراا        
قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية  بالكلية ف  موافقة مجلس النظر : عامل ض -32

ب/ 0لتسجيل لدرجة الماجستير للطالبة طمد ا  عل  12/4/2017بتار خ 
 16/4/2013أمني  عوء ابراهيم معوء د  المسجلة م  الحار   بتار خ 

ف  مادة التحصص/ الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية ، وذلف لمدة عاا 
اعداد الرسالة ف   15/4/2018حتى  16/4/2017خامس اعتبارا م  

 صورتها النهائية ومن  الدرجة.
 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة    القراا      

    
قسم الطب الشرع  والسموا وااجرا ات البيطر ة  النظر ف  موافقة مجلس : عامل ض -33

مد التسجيل لدرجة الماجستير للطالب   عل  9/4/2017بالكلية بتار خ 
ار   بتار خ د  المسجل م  الح احمد عبدالجواد حلمى عبدالجوادب/ 0ط

ف  مادة التحصص/ الطب الشرع  والسموا ، وذلف لمدة  23/4/2012
انها  الج    22/4/2018حتى  23/4/2017عاا ساد  اعتبارا م  
 العمل  وكتابة الرسالة.

 الموافقة   : اللجنة قرار و                   
 الموافقة     القراا       
سم البكتر ا والوطر ات والمناعة  بالكلية بتار خ قالنظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض -34

مد التسجيل لدرجة الماجستير للطالب المسجلي  ف    عل  18/4/2017
، و يانهم على البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا مادة التحصص/ 

 النحو التال : 
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 مدة المد المطلو ة تار خ التسجيل ااسم ا
 16/4/2017عاا خامس اعتبارا م   16/4/2013 ليمانامير  فر د جالل احمد س 1

 15/4/2018حتى 

ماجد  محمود عبد    2
 16/4/2013 محمد

 16/4/2017عاا خامس اعتبارا م  
 15/4/2018حتى 

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة    القراا       

 
بالكلية   ابة الصحية على اا ذيةالرققسم النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض -35

للطالب مد التسجيل لدرجة الماجستير   عل  16/4/2017بتار خ 
،  المسجلي  ف  مادة التحصص/ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها

 و يانهم على النحو التال : 
 مدة المد المطلو ة تار خ التسجيل ااسم ا
 عاا خامس اعتبارا م  16/4/2013 داليا ابراهيم السيد مكي  1

 15/4/2018حتى  16/4/2017
 عاا خامس اعتبارا م  16/4/2013 هنا  مصطوى عبدالمجيد الطنطاو   2

 15/4/2018حتى  16/4/2017
 عاا خامس اعتبارا م  16/4/2013 دعا  حمد  ابراهيم عمر 3

 15/4/2018حتى  16/4/2017
محمد محمود محمود محمود  4

 اا خامس اعتبارا م ع 16/4/2013 الحسينى
 15/4/2018حتى  16/4/2017

 الموافقة   : اللجنة قرار و                 
 الموافقة    القراا       
اامراء الباطنة واامراء المعدية : النظر ف  موافقة مجلس قسم امل ض ع-36

الغا  التسجيل لرسالة  عل  2/4/2017بالكلية بتار خ   وااسماك
د  خالد عماد عبدالسالا محمدب/ 0ة بالطالب طالماجستير الحاص



 

 
 
-28- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 4/ 18املوافق    الثالثاء يوم  ( 264) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

ف  مادة التحصص/  23/4/2012المسجل م  الحار  بتار خ 
وذلف بنا ا على ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  ، األمراء الباطنة 

حيب ان  لم يقم بانجا  أي ج   م  خطة الدراسة و ير ملت ا و ير 
ر م انذارة ا ثر  مشرفي منتظم بالقسم وا يستجيب لتعليمات السادة ال

  .م  مرة
 الموافقة   : اللجنة قرار و                 

 الموافقة     القراا     
 

بالكلية بتار خ الجراحة والتحدير واا عة النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-37
الغا  التسجيل لرسالة الماجستير الحاصة بالطالب  عل  11/4/2017
د المسجل م  الحار   لمجيد ابوالمعاطى كر  عرفات عبداب/ 0ط

وذلف ،  الجراحة البيطر ةف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ 
بتقر ر السادة المشرفي  لعدا انتظامة ف  الحضور  بنا ا على ماجا 

  .وعدا سدادة الرسوا الدراسية ر م انذارة ا ثر م  مرة
 الموافقة   : اللجنة قرار و                 

 الموافقة  القراا       
 

قسم الرقاب  الصحي  على اا ذي  بالكلية النظر ف  موافقة مجلس  :امل ض ع-38
الغا  التسجيل لرسالة الماجستير الحاصة  عل  11/4/2017بتار خ 

د المسجل م  الحار   احمد السعيد عبا  عبد الع   ب/ 0بالطالب ط
ة على الرقابة الصحيف  مادة التحصص/  18/10/2016بتار خ 
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الطلب المقدا من  لظروف خاصة وذلف بنا ا على ،  األلبان ومنتجاتها
  .تحول دون استمرار  بالدراسة

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة     القراا     
بالكلية الرقاب  الصحي  على اا ذي  النظر ف  موافقة مجلس قسم : عامل ض -39

الغا  التسجيل لرسالة الماجستير الحاصة  ل ع 16/4/2017بتار خ 
د المسجل م  الحار   ايم  المتولى السيد خلف  ب/ 0بالطالب ط
الرقابة الصحية على ف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ 

وذلف بنا ا على ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  ،  األلبان ومنتجاتها
جيب لتعليمات السادة حيب  ير ملت ا و ير منتظم بالقسم وا يست

  .ولم يسدد الرسوا الدراسية ر م انذارة ا ثر م  مرة المشرفي 
 الموافقة   : اللجنة قرار و                   

 الموافقة     القراا     
 

اامراء الباطنة واامراء المعدية : النظر ف  موافقة مجلس قسم امل ض ع-40
وقف التسجيل لدرجة   عل 11/4/2017بالكلية بتار خ   وااسماك

د   نهى مجد  عبدالعاطى عبدالعاطىب/ 0الماجستير للطالبة ط
ف  مادة التحصص/  28/10/2014م  الحار  بتار خ  ةالمسجل

حتى  1/5/2017وذلف لمدة عاا اعتبارا م  ,  األمراء الباطنة
  بنا ا على الطلب المقدا منها لظروف تواجدها خار  البالد. 30/4/2018

 الموافقة   : اللجنة قرار و                  
 الموافقة   القراا       
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 12/4/2017بالكلية بتار خ  الباثولوجياالنظر ف  موافقة مجلس قسم : عامل ض -41
سهيل  ب/ 0وقف التسجيل لدرجة الماجستير للطالبة ط عل 

بتار خ  ةالمسجلالمعيدة بالقسم و د   عبدالحميد احمد عبدالحميد
، وذلف لمدة عاا    مادة التحصص/ الباثولوجياف 17/4/2016

بنا ا على الطلب  9/11/2017حتى  10/11/2016اعتبارا م  
وحصولها على اجا ة خاصة  المقدا منها لظروف تواجدها خار  البالد
  .بدون مرتب ف  نوس المدة سالوة الذكر

 الموافقة   : اللجنة قرار و                   
 وافقةالم    القراا      
 
:النظر ف  طلبات التسجيل لطدالب الدراسدات العليدا )ماجسدتير د دكتدورا (  امل ض ع-42 

( طبقددا 2017الددواردة مدد  ااقسدداا العلميددة بالكليددة تسددجيالت )مددار  
 0( م  الالئحة الداخلية للكلية23لنص المادة )

 0( 1الموافقة طبقا للمرف  ) مرف  : اللجنةقرار و                   

       الموافقة     القراا      
 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2017 /4 /12 المنعقدة بتار خ                                   

النظددددر فدددد  موافقدددة مجلددددس قسددددم الصدددحة واألمددددراء المشددددتركة بتددددار خ  :امل ضوووو ع-43
لمشروع التنافس  الحان بالسديدة على التقر ر الون  األول ل 4/4/2017

أسدددتاذ مسددداعد صدددحة  –د/ فاطمدددة ال هدددرا  عبدددد الحميدددد احمدددد الجدددوهري 
الحيوان والبيئة بالقسم والممول م  صندوي األبحاث العلميدة مد  الجامعدة 
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وذلدددددف لدددددم  خطدددددة الجامعدددددة للمشدددددروعات البحثيدددددة للعددددداا الجدددددامع  
 بعنوان:  2014/2015

وصيف اقمات البكتير ا كعوامل عالجية للسيطرة البيولوجية على   ع ل وت                    
العدددددو  اايرومونددددا  هيدددددروفيال والويبر ددددو بدددداراهيموليتكس فدددد  مدددد ارع 

 0األسماك المصر ة 
) مرفددد  طيددد  0 28/3/2017حتدددى  7/3/2016وذلدددف فددد  الوتدددرة مددد                      

 0التقر ر الون  األول للمشروع(
 الموافقة   : اللجنة قرار و                    

 الموافقة     القراا          
علدى  10/4/2017النظدر فد  عددا موافقدة مجلدس قسدم الباثولوجيدا بتدار خ  :امل ض ع-44

الحطاب الوارد مد  اإلدارة العامدة للعالقدات الثقافيدة بالجامعدة بشدان الطلدب 
لقسدم وعضدو المددر  المسداعد با –ب/ إيمان عبدد الوهداب 0المقدا م  ط

بعثة األ راف المشدترك بأمر كدا لتحو دل بعثدة األ دراف المشدترك إلدى أجدا ة 
 2020 /22/4حتدى  22/4/2017دراسية مدتها ثالث أعواا ابتددا  مد  

  0وذلف ف  لو  موافقة المكتب الثقاف  والمشرف ااجنبى
 *وذلف لألسباب اآلتية: 

اك وذلددف يسددبب األلددرار احتيددا  القسددم للتحصددص الدددقي  باثولوجيددا األسددم -1
 0والحلل بالحطة البحثية للقسم والمبعوثة إليها الطالبة لمدة عامان

ر بة المشرفي  على الطالبة م  جامعة المنصورة فد  اتمداا ومناقشدة  -2
الرسالة ف  مصدر حتدى يسدتويد القسدم والكليدة والجامعدة مد  تمو دل البعثدة 

  0ماكوذلف لحدمة المجتمو ف  ظل انتشار م ارع ااس
إصرار المشرفي  على عدا لياع الجهد المبذول ف  الرسدالة مد  قبدل  -3

الجانددب المصددري وتددم اخطددار المشددرف ااجنبددى علددى الطالبددة الددذي توهددم 
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الولو واقر بوجوب اسدتوادة الجهدة المانحدة مد  البعثدة فد  لدو  احتيدا  
  0المجتمو المصري لما وصلت إلية الطالبة م  نتائ 

لمعداون  هيئدة التددر س ذو خبدرة حيدب ان أعدداد طلبدة  احتيدا  القسدم -4
( طالبددا وا 560( طالبددا وأعددداد طلبددة الورقددة الرابعددة )663الورقددة الثالثددة )

يوجد ف  القسم سو  معاون هيئدة تددر س واحدد فقدط وهدذا ا يتناسدب مدو 
    0معايير الجودة

 0: رأ  مجلس الكليةاللجنةقرار و                    
الموافقة على ما جا  بقرار مجلس القسم وعدا تحو ل البعثدة مد  ا دراف الدى     ااالقر     

 بعثة خارجية
علدى الطلدب  12/4/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم الباثولوجيا بتار خ  :امل ض ع-45 

المقدا م  د/ هبة   احمد السيد محجوب بشان مد مدة المشروع البحث  
مددد  تجميدددو العيندددات والعددد ل الميكرو ددد   لالنتهدددا ( أ دددهر أخدددر  6إلدددى )

   8/12/2017حتى  8/6/2017ابتدا  م   والتصنيف الجينى
 الموافقة   : اللجنة قرار و                      

 الموافقة    القراا           
 

النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم البكتر ددددا والوطر ددددات والمناعددددة بتددددار خ  :امل ضوووو ع-46
المقددددا مددد  د/ ر دددا محمدددد إبدددراهيم الباحدددب  علدددى التقر دددر 10/4/2017

 الرئيس  ف  المشروع تحت عنوان: 
و ائية ج  ئية للمصادر والمحاطر المحتملة لعدو  الكامبيلو ا تر  ت  دراسا

 جيوجينى ف  مصر 
 0الممول م  وحدة البحوث بجامعة المنصورة                     
 قة   المواف: اللجنة قرار و                      
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 الموافقة     القراا       

علدى الطلدب  18/4/2017بتدار خ  الطويليداتالنظر ف  موافقدة مجلدس قسدم  :امل ض ع-47
مددر  الطويليدات  –المقدا  م  السيد د/ ابراهيم السيد عبد القادر عبدا  

بالقسددم بحصددون سددور سدديادتة الددى الوايددات المتحدددة اامر كيددة ) معمددل 
يوانية و ارة ال راعة اامر كية ( فدى المشدروع البحثدى اامراء الطويلية الح

ا هر و مرتب يصرف  9الممول م  صنوي العلوا والتكنولوجيا وذلف لمدة 
 م  الداخل

 الموافقة   : اللجنة قرار و                      
 الموافقة     القراا       

 

 جلنة شئ ن البيئة -4

 2017/ 4 /12واملنعقدة بتاريخ       

اهدددا   ددركة الددوا  لالدو ددة البيطر ددة لصدداحبها السدديد الدددكتور/ النظددر فددى   امل ضوو ع–48
جنيددة الوددان وسددبعمائة جنيهدددا  2781جمددال بدددو  ادو ددة بيطر ددة بمبلدد  

ا ير للمشاركة فى القوافل الطبية البيطر ة العالجية التدى يقدوا بهدا قطداع 
  ئون خدمة المجتمو وتنمية البيئة بالكلية

 ومرف  طية بيان باادو ة واسعارها وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة  القراا           
   

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمدو د/0النظر فى المذكرة المقدمة م  السيد أ  امل ض ع–49
قياا قطاع  ئون خدمة المجتمو وتنمية البيئة بالكليدة وتنمية البيئة بشأن 
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حوير  هاب الدي   -22فلة طبية بيطر ة عالجية الى قر ة اامل بتنويذ قا
 6/4/2017محافظة الدقهلية وذلف يوا الحميس المواف  –مرك  بلقا  

 وقرار اللجنة الموافقة                    
   الموافقة  القراا           
   

 املكتبات جلنة -6

  4/2017 /18  واملنعقدة بتاريخ            
 

 

لجنة تشكيل  م  السيدة /مديرة المكتبة بشأن  النظر فى الطلب المقدا :امل ض ع-50
 لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

وقدددرار اللجندددة : الموافقدددة علدددى تشدددكيل لجندددة لوحدددص وتسدددعير                      
 لتكون كالتالى:  – الرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                  
 د/ جالل احمد السيد يوسف                 عضوا0أ                 
 د/ محمد جبر السيد جبر                    عضوا0أ                 
   السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكتبة                

  الموافقة    القراا        
                                                

   جلنة وحدة ضمان اجل دة واالعتماد                                      

 : النظر فى عرء المواليو التالية على مجلس الكلية امل ض ع-51 

 المولوع ااول 
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 ابا  لوحدة لمان الجودة بالكليةتعيي  اآلتى اسمائهم نو          

 فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهر  د/  .1

)أستاذ مساعد بقسم الصحة واألمراء المشتركة( نائب مدير لشئون التحطيط  
 ااستراتيجى.

 د/ أحمد عبد اللطيف   .2

 ) مدر   بقسم التشر   ( نائب مدير لشئون الدراسات العليا

 د/ أحمد أبو النجا .3

 لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ( نائب مدير لشئون إدارة الجودة) مدر  بقسم ا 

  المولوع الثانى

 
فى اطار حرص القيادة األكاديمية في كلية الطب البيطري على االلتزام              

باخالقيات المهنة وضمان العدالة وعدم التمييز بين أبنائها وفى أطار سعى 

ت والعمل الجاد على حل المشكالت التى تواجة الكلية الدائم على تذليل العقبا

ابنائها من طالب وعاملين و أعضاء هيئة التدريس و الفئة المعاونة وفى أطار 

سعى وحدة الجودة بالكلية بتفعيل اإلجراءات التي تضمن العدالة وعدم التمييز 

 بين جميع الفئات العاملة بالكلية لذا نرجوا من سيادتكم التكرم باالتى:

ورة وجود صندوقللشكاوى والمقترحات لكل قسم علمى والتوجية على بضر .1

االقسام المختلفة لفحص صناديق الشكاوى والمقترحات وذلك بصفة دورية 

على أن يتم التصديق على هذا الفحص بالجلسة االفتتاحية بمجلس الكلية 

للعمل على إيجاد حلول للمشكالت )ان وجدت( وتفعيل المقترحات المطروحة 

 لك وفقا للوائح والقوانين.وذ

اعتماد وثيقةمختصرةلضمانالعدالةوعدمالتمييز بين ابناء الكلية وتوزيعها  .2

 على اعضاء هيئة التدريس والعاملين وطالب الكلية .

 الموضوع الثالث:              
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 .normsاستمارة التقييم الكمى للموارد المادية اعتماد تحديث   •

 المولوع الرابو:
 على أن يكون التشكيل كالتالىرين ثشكيل لجنة لمتابعة الطالب المتعتاعتماد  •

: 

 عميد الكلية -أ.د / نبيل أبو هيكل سيد أحمد  .1

 د / سحر السيد عبدالرحمن .2

 د / بسمة حامد مرغني عمر .3

 العظيمد أ / مصطفى عب .4

 أ / محمد ابراهيم عقل .5

 :حامسالمولوع ال  
 

الخدمة بالتعاون مع وكيل فى إجراء دراسة لحصر جميع مستفيدى  النظر •

 الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع وإدارة الكلية.

 :ساد المولوع ال
 

إدراج جميع الخطط داخل الخطة االستراتيجية ) خطة تنمية الموارد النظرفى  •

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –خطة الصيانة  –خطة التدريب  –الذاتية 

خطة التقويم  –خطة البحث العلمى  –والتعلم استراتيجيات التعليم  –

 المؤسسى وخطة الفاعلية التعليمية (.

 :بو المولوع السا
 

اعتماد نتيجة االستبيانات التى قامت بها وحدة التدريب والتأهيل بالكلية لتحديد  •

 –اهليئة املعاونة  –اصة بالفئات التالية ) أعضاء هيئة التدريس خاالحتياجات التدريبية ال
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طالب مرحلة البكالوريوس ( حيث أسفرت االستبيانات  على أن  –لقيادات األكادميية ا

 الدورات التالية كانت األكثر طلبا:

 استبيان ( 50:  ) عدد أوال:بالنسبة لطالب مرحلة البكالوريوس

 .  .c.vكيفية كتابة السرية الذاتية .1

 صية.خكيفية اجراء املقابلة الش .2

 جنليزية.دورات تقوية فى اللغة اال .3

 مبادىء البحث العلمى. .4

 صصة فى جمال الطب البيطرى.خاقرتاح دورات تدريبية متمع 

 استبيان ( 25:  ) عدد ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنسبة ثانيا : 

 ".PCRدامات تفاعل البلمرة املتسلسل "خاست .1

 كتابة األحباث العلمية. .2

 كتابة املشاريع البحثية. .3

 لنشط.التدريس التفاعلى ا .4

 .Endnoteدام برامج ترتيب املراجع العلمية مثل خاست .5

 ".Paraphrasingاالقتباس العلمى وإعادة الصياغة" .6

 .Cell Cultureالياخزراعة ال .7

 للتحليل االحصائى. Spssدام برنامج خاست .8

 األمان احليوى فى املعامل. .9

 استبيان ( 14:  ) عدد للقيادات األكادميية بالنسبة ثانيا : 

 ة اجلامعية.اإلدار .1

 اجلوانب القانونية فى اجلامعات. .2

 إدارة األزمات والكوارث. .3
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 طيط االسرتاتيجى.خالت .4

 اسرتاتيجية االدارة ووضع القرار. .5

 املشروعات البحثية التنافسية. .6

 إدارة الوقت واالجتماعات. .7

 استبيان ( 28) عدد  رابعا : بالنسبة العضاء اجلهاز االدارى

 ادارة الوقت وضغوط العمل  -1

 دام احلاسب االىلخمهارات است -2

 مهارات االتصال والتواصل  -3

 مهارات االرتقاء الوظيفى   -4

اصة بتحسني االداء الوظيفى خكما اقرتح بعض اعضاء اجلهاز االدارى عمل دورات تدريبية  0

ومهدارات االكسديل    ICDLودورات فى احلاسبات ودورات فى اوامر الدفع اجلديددة ودورات  

 اجلديدةودورات فى االنظمة 

 

 املوضوع الثامن:

الطالب فى مناقشة بعض شئون الطلب بلجندة شدئون التعلديم    حضور ممثل الحتاد  النظر فى

ضمان اجلودة القومية ليئة اهلالزيارة من قبل والطالب بالكلية طبقا للتو صيات الشفهية للجنة 

  ص شئون الطالبخحلضور ما يواالعتماد 

 :التاسوالمولوع 
 

بيان رأي األطراف املستفيدة عن اإلحتياجات التدريبيدة للقيدادات األكادمييدة    تقرير عن است 

 بالكلية

 أعضاء هيئة التدريس: -1)
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 9/4/2017 خ( من االستبيانات علي السادة أعضاء هيئة التدريس بتاري52مت توزيع عدد )

سيد أ.د/ عميد اصة بالقيادات األكادميية بالكلية )الخذ رايهم يف االحتياجات التدريبية الخأل

رؤساء األقسام العلمية بالكلية( وقد أمجعت أراء السدادة أعضداء    -السادة وكالء الكلية  -الكلية 

اصدة  خهيئة التدريس علي حاجة القيادات للدورات التالية وذلك لتعزيز النواحي القيادية ال

  :بهم

 % 85اإلدارة اجلامعية )بنسبة  .1

 % 85بة اجلوانب القانونية يف اجلامعات )بنس .2

 % 71طيط اإلسرتاتيجي )بنسبة خالت .3

 الطالب -2)

 خ( مددن االسددتبيانات علددي عينددة عشددوائية مددن طلبددة الكليددة بتدداري50مت توزيددع عدددد )

اصة بالقيادات األكادميية بالكلية خذ رايهم يف االحتياجات التدريبية الخأل 9/4/2017

رؤسداء األقسدام    -ن التعلديم والطدالب   السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئو -)السيد أ.د/ عميد الكلية 

العلمية بالكلية( وقد أمجعت أراء الطالب علي حاجة القيادات للدورات التالية وذلدك لتعزيدز   

  :اصة بهمخالنواحي القيادية ال

 %78إدارة األزمات والكوارث )بنسبة  .1

 %(. 64مشروعات البحوث التنافسية )بنسبة  .2

 العاملني باجلهاز اإلداري -3)

( من االستبيانات علي عينة عشوائية من العاملني باجلهاز اإلداري الكليدة  28زيع عدد )مت تو

اصة بالقيادات األكادميية خذ رايهم يف االحتياجات التدريبية الخأل 9/4/2017 خبتاري

رؤساء األقسام العلمية بالكلية( وقد أمجعت أراء  -وكالء الكلية  -بالكلية )السيد أ.د/ عميد الكلية 

سادة العاملني باجلهاز اإلداري علي حاجة القيادات للدورات التالية وذلدك لتعزيدز الندواحي    ال

 :اصة بهمخالقيادية ال

 % 71اسرتاتيجية اإلدارة وصنع القرار بنسبة  .1

 %. 57إدارة الوقت واإلجتماعات بنسبة  -2

 :العاشراملوضوع 

 ة للقيادات األكادميية بالكليةتقرير عن لقاء األطراف املستفيدة عن اإلحتياجات التدريبي

 أعضاء هيئة التدريس -1)



 

 
 
-40- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 4/ 18املوافق    الثالثاء يوم  ( 264) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

ملناقشة ماجاء االستبيان  12/4/2017 خمت عقد لقاء مع السادة أعضاء هيئة التدريس بتاري

اصة بالقيادات األكادميية بالكلية )السيد أ.د/ عميد الكلية خاص باالحتياجات التدريبية الخال

قسام العلمية بالكلية( وقد أمجعت أراء السدادة أعضداء هيئدة    رؤساء األ -السادة وكالء الكلية  -

  :اصة بهمخالتدريس علي حاجة القيادات للدورات التالية وذلك لتعزيز النواحي القيادية ال

 % 85اإلدارة اجلامعية بنسبة  .1

 % 85اجلوانب القانونية يف اجلامعات بنسبة  .2

  % 71طيط اإلسرتاتيجي بنسبة خالت .3

 الطالب -2)

ذ رايهدم يف  خأل 12/4/2017 خد لقاء مع عينة عشوائية مدن طلبدة الكليدة بتداري    مت عق

السيد أ.د/  -اصة بالقيادات األكادميية بالكلية )السيد أ.د/ عميد الكلية خاالحتياجات التدريبية ال

رؤساء األقسام العلمية بالكلية( وقد أمجعت أراء الطدالب   -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  :اصة بهمخحاجة القيادات للدورات التالية وذلك لتعزيز النواحي القيادية العلي 

 % 78إدارة األزمات والكوارث بنسبة  .1

 %. 64مشروعات البحوث التنافسية بنسبة  .2

 العاملني باجلهاز اإلداري -3

ذ رايهدم يف  خأل 9/4/2017 خمت عقد لقداء مدع العداملني باجلهداز اإلداري الكليدة بتداري      

وكدالء   -اصة بالقيادات األكادميية بالكلية )السيد أ.د/ عميد الكليدة  خات التدريبية الاالحتياج

رؤساء األقسام العلمية بالكلية( وقد أمجعت أراء السادة العاملني باجلهداز اإلداري علدي    -الكلية 

  :اصة بهمخحاجة القيادات للدورات التالية وذلك لتعزيز النواحي القيادية ال

 % 71إلدارة وصنع القرار بنسبة اسرتاتيجية ا .1

 %. 57إدارة الوقت واإلجتماعات بنسبة  .2

 :احلادى عشراملوضوع 
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طة التدريبية  املعدلة ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  للعام اجلامعى خاعتماد ال -

والتى متت بناء على استبيانات االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  2016/2017

طدة  خية الراجعة  من الطالب وتقارير املتابعة ألعضاء هيئة التدريس على أن تكدون ال والتغذ

 كالتاىل :

 2016/2017طة التدريبية املعدلة خال

 ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 اسم الدورة م
التاريخ 

 المقترح
 المحاضر مكاناالنعقاد

 التمويل

د/ فاطمة الزهراء  قاعة السيمنار 2017مايو  نشر الوعي عن الرؤية والرسالة 1
 اجلوهرى

وده
 اجل

مان
 ض

حدة
 لو

الية
ت امل

صا
خص

امل
 

 أ.د/ عميد الكلية قاعة السيمنار 2017يونيو  نشر الوعي عن التوصيف الوظيفي 2

 د/ مياده جويده قاعة السيمنار 2017يونيو  ورشه عمل عن تنميه املوارد الذاتية 3

 لماسرتاتيجية التعليم والتع 4
د/ منصور أبو  قاعة السيمنار 2017يوليو  

 العنني

أ.د/ مها  قاعة السيمنار 2017يوليو  االرشاد األكادميي 5
 العشماوى

أغسطس  نشر الوعي عن اهليكل التنظيمي 6
2017 

 د/ اجنى ريشه قاعة السيمنار

7 
زايدة الوعي ابملعايري األكادميية 

والقياسية للدراسات العليا 
 ملقرراتوتوصيف ا

أغسطس 
2017 

د/ أمحد عبد  قاعة السيمنار
 اللطيف

أغسطس  تقارير  املقررات 8
2017 

د/ منصور أبو  قاعة السيمنار
 العنني
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سبتمرب  استخدام تفاعل البلمرة املتسلسل 9
2017 

 د/ نفني كامل قاعة السيمنار

سبتمرب  قياس األداء املتوازن ابلكلية 10
2017 

نصور أبو د/ م قاعة السيمنار
 العنني

 مفهوم اجلوده 11
سبتمرب 
2017 

 أ.د/ سامى زعبل قاعة السيمنار

 د/ ماجد األشقر قاعة السيمنار 2017أكتوبر  كتابه األحباث العلمية 12

 د/ نفني كامل قاعة السيمنار 2017أكتوبر  كتابه املشاريع البحثية 13

د/ أمحد أبو  يمنارقاعة الس 2017نوفمرب  التدريس الفعال النشط 14
 النجا

 قاعة السيمنار 2017نوفمرب  برامج ترتيب املراجع العلمية 15
د/ سحر عبد 

 الرمحن

ديسمرب  االقتباس العلمي واعاده الصياغة 16
2017 

د/سحر عبد  قاعة السيمنار
 الرمحن

 األمان الحيوي بالمعامل 17
ديسمرب 
2017 

 د/ حممد التلت قاعة السيمنار

 عه الخاليازرا 18
ديسمرب 
2017 

 قاعة السيمنار
د/ سحر عبد 

 الرمحن

 التحليل االحصائي 19
ديسمرب 
2017 

 قاعة السيمنار
د/ اميان أبو 

 الفضل

 

 :الثانى عشرالمولوع 
 2016/2017اعتماااد الخطااة التدريبيااة  المعدلااة  للجهاااز اإلدارى  للعااام الجاااامعى  -

ت التدريبيااة للجهاااز اإلدارى واللقاااءات  والتااى تمااا بناااء علااى اسااتبيانات االحتياجااا
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القيااادات  -أعضاااء هيئااة التاادريس -والسااتبيانات لكافااة األطاارات المسااتفيدة ) الطااالب

 األكاديمية( وتقارير الرؤساء  على أن تكون الخطة كالتالى :

  6201/2017 املعدلة اخلطة التدريبية
 ألعضاء اجلهاز اإلدارى ابلكلية

 

 المحاضر مكاناالنعقاد المقترح التاريخ اسم الدورة م
 التمويل

د/ فاطمة الزهراء  قاعة السيمنار 2017مايو  نشر الوعي عن الرؤية والرسالة 1
 اجلوهرى

املخصصات املالية لوحدة ضمان اجلوده
 د/ اجنى ريشه قاعة السيمنار 2017يونيو  نشر الوعي عن التوصيف الوظيفي 2 

أ/ حلمى حممد  عة السيمنارقا 2017يوليو  االمن والسالمة 3
 مصطفى

أ/ حلمى حممد  قاعة السيمنار 2017أغسطس  اداره الوقت وضغوط العمل  4
 مصطفى

 مهارات االتصال والتواصل 5
 

 أ.د/ مها العشماوى قاعة السيمنار 2017سبتمرب 

 أ.د/ سامى زعبل قاعة السيمنار 2017سبتمرب  مفهوم اجلوده 6

 أ/ هشام عبد احلليم قاعة السيمنار 2017أكتوبر  لوظيفيمهارات االرتقاء ا 7

 أ/ وليدأبو اجملد كلية الزراعة 2017نوفمرب  مهارات احلاسب اآليل  8

 
 

 :الثالب عشرالمولوع 
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 2016/2017اعتماد الخطة التدريبية  المعدلاة  للقياادات األكاديمياة  للعاام الجاامعى  -

اجاات التدريبياة للقياادات األكاديمياة واللقااءات والتى تما بناء علاى اساتبيانات االحتي

الجهاااز  -أعضاااء هيئااة التاادريس -واالسااتبيانات لكافااة األطاارات المسااتفيدة ) الطااالب

 اإلدارى( على أن تكون الخطة كالتالى :

   6201/2017 املعدلة اخلطة التدريبية
 للقيادات األكادميية

 

 التمويل لمحاضرا مكاناالنعقاد التاريخ المقترح اسم الدورة م

د/ فاطمة الزهراء  قاعة السيمنار 2017مايو  نشر الوعي عن الرؤية والرسالة 1
 اجلوهرى

وده
 اجل

مان
 ض

حدة
 لو

الية
ت امل

صا
خص

امل
 

 أ.د/ عميد الكلية قاعة السيمنار 2017يونيو  نشر الوعي عن التوصيف الوظيفي 2

 قاعة السيمنار 2017يوليو  التخطيط االسرتاتيجي 3
فاطمة الزهراء  د/

 اجلوهرى

 نشر الوعي عن اهليكل التنظيمي 4
 د/ اجنى ريشه قاعة السيمنار 2017أغسطس  

 أ.د/ عميد الكلية قاعة السيمنار 2017سبتمرب  اإلدارة اجلامعية 5

 أ.د/ سامى زعبل قاعة السيمنار 2017سبتمرب  مفهوم اجلوده 6

 قاعة السيمنار 2017ر أكتوب اجلوانب القانونية يف اجلامعات 7
أستاذ من كلية 

 حقوق

 أ.د/ ممدوح أبو اجملد قاعة السيمنار 2017نوفمرب  اداره االزمات والكوارث 8

 أ.د/ عميد الكلية قاعة السيمنار 2017ديسمرب  اسرتاتيجية اإلدارة وصنع القرار 9
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 ني كاملد/ نف قاعة السيمنار 2017ديسمرب  املشروعات البحثية التنافسية 10

 أ.د/ مها العشماوى قاعة السيمنار 2017ديسمرب  اداره الوقت واالجراءات 11

 :الرابو عشرالمولوع 
والتاى تماا  2016/2017اعتماد الخطة التدريبية  المعدلة  للطاالب  للعاام الجاامعى  -

بنااااء علاااى اساااتبيانات االحتياجاااات التدريبياااة للطاااالب واللقااااءات واالساااتبيانات ماااع 

 ت المجتمعية على أن تكون الخطة كالتالى :األطرا

 2016/2017اخلطة التدريبية املعدلة 
 للطالب
 

 المحاضر مكاناالنعقاد التاريخ المقترح اسم الدورة م
 التمويل

1 

اسرتاتيجية التعليم 
 والتعلم

 
 د/ منصور أبو العنني قاعة السيمنار 2017يوليو 

املخصصات املالية لوحدة ضمان اجلوده
ره اجراء مقابله دو  2 
املدير اإلقليمى لشركة  قاعة السيمنار 2017يوليو  شخصيه

 ابيكو

 دوره لغة اجنليزيه  3
 أستاذ من كلية اآلداب قاعة السيمنار 2017أغسطس  

 قاعة السيمنار 2017أغسطس  كتابه السرية الذاتية 4
املدير اإلقليمى لشركة 

 ابيكو

 د/ حممد التلت قاعة السيمنار 2017سبتمرب  مبادئ البحث العلمي 5

 مفهوم اجلوده 6
 أ.د/ سامى زعبل قاعة السيمنار 2017سبتمرب 
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 الحامس عشرالمولوع 

 (2017- 2016اعتماد تقر ر خطة تنمية الموارد الذاتية )          

 :الساد  عشرالمولوع 
 اعتماد تطور نسبة الموارد الذاتية المستخدمة فى العملية التعليمية.

 :السابو عشرالمولوع 
 اعتماد وثيقة التعامل مع النقص والزيادة فى الجهاز اإلدارى .

 :الثام  عشرالمولوع 
اعتماد تقارير الدورات التدريبية ألفراد الجهاز اإلدارى التى تم عملها فى 

 شهرى ابريل ومايو.

 :عشر التاسوالمولوع 
 ارية والعاملين بالكلية.اعتماد حصر أعداد الدورات التدريبية للقيادات اإلد

 :العشر  المولوع 
اعتماد آلية لتقييم أداء العاملين ابتداء من العام الجامعى الجديد تعتمد على  -

 تقييم رئيس العمل ،تقييم الزمالء ، تقييم متلقى الخدمة.

 :الحاد  والعشرون المولوع 
 دارى ولقاء العاملني.اعتماد االجراءات التصحيحية الستبيانات الرضا الوظيفى للجهاز اإل -

 :نى والعشرون االثالمولوع 
لموافقة على تجميد برنامج ماجستير ) االرشاد البيطرى ( ودكتوراه ) االرشاد اا     

 البيطرى( نظرا لعدم تسجيل طالب بهم منذ بدء العمل بهم.

 الموافقة       القراا   
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 ات متن عةم ض ع                                                

مجلددس الكليددة طبقاللتوصدديات فددى الددافة ممثددل للطددالب فددى تشددكيل النظر  :امل ضوو ع-52 
  الشوهية للجنة ال  ارة م  قبل هيئة لمان الجودة

 الموافقة     القراا        
 

لمرحلدة بشدأن تشدكيل لجدان الممتحندي  ) التصدحي  ، الشدووي ، العملد  (  امل ض ع-53
طبقدددا  2016/2017للعددداا الجدددامعى   2017 البكدددالور و  دورمدددايو

 ( م  الالئحة التنويذية لقانون تنظيم الجامعات70لنص المادة )

 الموافقة     القراا           

 
النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلس  امل ض ع-54

رة علدى تجديدد اعدا 15/2/2017قسم الحليدة واانسدجة بالكليدة بتدار خ 
ااستاذ بقسم الحليدة واانسدجة  –د/ هانى السيد مرعى مالى 0السيد ا
للعمددل بمركدد  البحددوث الطبيددة الحيو ددة ) جامعددة قطددر( بدولددة  –بالكليددة 

 لمدة عاا ) العاا الثالب( 1/5/2017قطر اعتبارا م  
 الموافقة   القراا        
لكلية بشأن موافقة مجلس النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س با امل ض ع-55

على مدا 9/4/2017قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية بتار خ 
( لصددحة الحيدددوان وتغذيتدددة 102جددا  بتقر دددر اللجنددة العلميدددة الدائمدددة )

ومراقبدددة اا ذيدددة لشدددغل وظدددائف ااسددداتذة وااسددداتذة المسددداعدي  علدددى 
المددر  بقسدم –ن تر ي  السيدة د/ هند عبدد الدرا ي عبدد السدالا رلدوا
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للتعيدددي  بوظيوددددة اسدددتاذ مسدددداعد  –الرعايدددة وتنميدددة الثددددروة الحيوانيدددة 
حيددب ان سدديادتها  –تحصددص ) انتددا  حيددوانى ( بددذات القسددم بالكليددة 

ملت مة فى عملها ومسلكها وقائمدة بواجباتهدا علدى ا مدل وجدة كمدا انهدا 
 حسنة السير والسلوك

 الموافقة  القراا        

ر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلس النظ امل ض ع-56
علدى مدا جدا  بتقر در اللجندة 5/4/2017قسم الطويليات بالكليدة بتدار خ 

) أ ( للعلوا البيطر دة قبدل اا لينيكيدة ) ميكرو يولوجيدا 100رقم العلمية 
السدديدة د/ يدددارا  وتر دددي والطوليددات ( الحددان بوحدددص اانتددا  العلمددى 

للتعيدددي   –المددددر  بقسدددم الطويليدددات  –عبدددد المدددنعم القبدددانى محسددد  
حيدب ان سديادتها ملت مدة بوظيوة استاذ مسداعد الطويليدات بدذات القسدم 

فى عملها ومسدلكها وقائمدة بواجباتهدا علدى ا مدل وجدة كمدا انهدا حسدنة 
 السير والسلوك

 الموافقة  القراا         
ة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلس النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئ امل ض ع-57

علدى مدا جدا  بتقر در اللجندة 5/4/2017قسم الطويليات بالكليدة بتدار خ 
) أ ( للعلوا البيطر دة قبدل اا لينيكيدة ) ميكرو يولوجيدا 100العلمية رقم 

والطوليددات ( الحددان بوحددص اانتددا  العلمددى وتر ددي  السدديد د/ ابددراهيم 
للتعيدي  بوظيودة  –ر  بقسدم الطويليدات المد –السيد عبد القادر عبا  

استاذ مساعد الطويليدات بدذات القسدم حيدب ان سديادت  ملتد ا فدى عملد  
 ومسلك  وقائم بواجبات  على ا مل وجة كما ان  حسنة السير والسلوك

  الموافقة   القراا        
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جلس النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة م امل ض ع-58
على مدا جدا  بتقر در اللجندة 9/4/2017قسم الويروسات بالكلية بتار خ 

) أ ( للعلوا البيطر دة قبدل اا لينيكيدة ) ميكرو يولوجيدا 100العلمية رقم 
والطوليددات ( الحددان بوحددص اانتددا  العلمددى وتر ددي  السدديد د/ محمددد 

للتعيدددي  بوظيودددة  –المددددر  بقسددم الويروسدددات  –صددالى محمدددد الثلدددت 
مسدداعد بددذات القسددم حيددب ان سدديادت  ملتدد ا فددى عملدد  ومسددلك   اسددتاذ

 وقائم بواجبات  على ا مل وجة كما ان  حسنة السير والسلوك
 الموافقة    القراا        
النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلس  امل ض ع-59

علدى تر دي  11/4/2017قسم الرقابة الصدحية علدى اا ذيدة بتدار خ 
المعيددددة بقسدددم  -ب/ رندددا فهمدددى صدددال  سددديد احمدددد سدددبلة0السددديدة ط

للتعيي  بوظيوة مددر  مسداعد  –الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية 
 بذات القسم بالكلية

 الموافقة  القراا           
النظر فى مذكرة السديد ااسدتاذ الددكتور / عميدد الكليدة بشدأن اا دارة الدى  امل ض ع-60

منصددورة علددى انشددا  ة السدديد ااسددتاذ الدددكتور / رئدديس جامعددة القددافمو 
( الحددددان بكليددددة الطددددب البيطددددر  جامعددددة PRCاج  )مرك ابحدددداث الدددددو 

المنصورة بورع الجامعة الجديد بمدينة جمصة وتتبندى جامعدة المنصدورة 
وتاثيرها علدى الصدحة  خطة انشا  مرك  يحتص بابحاث امراء الدواج 

ة ااسدتراتيجية المسدتقبلية للجامعدة والتدى تهددف العامة كج   مد  الحطد
الى تنمية وخدمة المجتمو بالتعاون مو افضدل المرا د  البحثيدة فدى هدذا 
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وااهدداف  المجال على مستو  العالم على ان تكدون الري دة ، الرسدالة ،
 الرئيسية لمرك  ابحاث الدواج  كالتالى :

 (PRCالري ة لمرك  ابحاث الدواج  )
لمركدد  فددى ان يحتددل دورا رائدددا فددى مجددال بحددوث امددراء تكمدد  ري ددة ا

الدددواج  وتأثيرهددا علددى صددحة اانسددان فددى مصددر و مددا يتددوائم مددو ري ددة 
 جامعة المنصورة

 (PRC) الرسالة لمرك  ابحاث الدواج 
فدى  هداهم فدى رفدو كودا ة البحدوث وتطبيقاتوادر حثية متمي ة تسدااعداد ك

لعالميدة لتحسد  منظومدة اانتدا  القطاع الدداجنى وفقدا لمعدايير الجدودة ا
 والحواظ على صحة اانسان

 (PRC)ااهداف الرئيسية لمرك  ابحاث الدواج  
تطددددو ر منظومددددة البحددددب العلمددددى عدددد  طر دددد  اجددددرا  البحددددوث  -

التطبيقيددة للمسدداهمة فددى حددل الكثيددر مدد  المشددا ل التددى تواجددة 
 صناعة الدواج 

ة والمرا دد  تدددعيم التعدداون البحثددى الدددولى بددي  جامعددة المنصددور  -
 البحثية العالمية المتحصصة فى هذا المجال

تقو ددة الددروابط العلميددة مددو الهيئددات المندداظرة المحليددة وااقليميددة  -
 فى هذا القطاع الحيو  

 اعداد كوادر م  الباحثي  المتمي    فى هذا القطاع الحيو   -

ر ط المرك  الشبكة الدولية للمعاملة المرجعية واجتيدا  ااختبدارات  -
 ة التددددى تددددتم تحددددت ا ددددراف منظمددددة الصددددحة الحيوانيددددة السددددنو 

(OIE( ومنظمة الصحة العالمية)WHO) 

 المساهمة الواعلة فى قطاع  خدمة المجتمو وتنمية البيئة -
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 تنمية  الموارد الذاتية لجامعة المنصورة -
الموافقة مو تكليف قسم امراء الدواج  لتقديم ااستراتيجية الحاصة مولوع     القراا      

 نشا اا 
 

 ,,  ظهرا الثانية والنصفنتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

 
 نبيل اب  هيكل سيد امحدد/ 0أعبد اهلادى حممد عرمة         أ.د/   
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